
 

www.fitbubbel.nl  Fit in 365 dagen   Gevorderd Thuis week 9-16 
 

Gevorderd Thuis week 9-16 
 
Benodigdheden:  

• Timer/stopwatch/gymboss 

• Ruimte van minimaal 6 meter lang voorkeur rond de 10 meter lang 

• Evt. matje 
 
Warming up:  
marcheren op de plek 30sec., jumping jacks 30sec., knie heffen 30 sec., knie buigingen 30sec., x2 armen los 
zwaaien voor en achterwaarts.    
 

Workout: 

# Oefening Arbeid - Rust Spiergroep 

1 Push up  0:30 – 0:10 seconden Borst 

2 Jumping jacks 0:30 – 0:10 seconden Cardio 

3 Tricep dips 0:30 – 0:10 seconden Armen – tricep (kipfiletjes) 

4 Knie heffen 0:30 – 0:10 seconden Cardio 

5 1 been knipmes 0:30 – 0:10 seconden Buik 

6 Step up 0:30 – 0:10 seconden Cardio 

7 Good morning 0:30 – 0:10 seconden Onderrug 

8 Schaduw boksen 0:30 – 0:10 seconden Cardio 

 

1 ronde duurt 5 min en 20 seconden. Neem 1 minuut pauze en start direct met ronde 2. Wanneer ronde 2 klaar 
is ga je direct naar de ruimte ongeveer 10 meter lang is.  Versnel hier een stukje (korte sprint) en loop rustig 
terug. Is je ruimte korter? Ren 6x heen en weer. 
 
Neem weer rust van 1-3 minuten. Zorg er voor dat je rust ademt. Wanneer je op adem bent gekomen herhaal 
je het bovenstaande. (2x 8 oefeningen van 30 seconden arbeid en 10 seconden rust gevolgd door de 
versnellingen) 
 
Heb je nog energie over? Ga voor een derde blok nadat je rust hebt gehad. 
 
Probeer in de loop van de weken je snelheid steeds iets te verhogen of het aantal rondes te verhogen. 
 
Tijd is minimaal 20 minuten. 

 
Cooling down: 
Neem 5 minuten de tijd om rustig bij te komen. Gebruik geen telefoon, tablet etc. Kom echt tot rust. Let op je 
ademhaling en zorg dat deze samen met je hartslag verlaagt. 
 

 

 

 

 

 

 

Succes en geniet van je workout! 
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